
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 25 Chwefror 2021 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Llinos Madeley 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPPIA@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y 

cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.15)   

 

2 COVID-19: addysg statudol 

(09.15-10.15) (Tudalennau 1 - 20)  

Luke Sibieta, Cymrawd Ymchwil yn y Sefydliad Astudiaethau Cyllid a’r 

Sefydliad Polisi Addysg 

Yr Athro Chris Taylor, Athro Addysg a Chyfarwyddwr Academaidd y Parc 

Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) - Prifysgol Caerdydd 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Egwyl  

(10.15-10.30) 

3 COVID-19: addysg statudol 

(10.30-11.30)   

Gareth Evans, Cyfarwyddwr Polisi Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 

Sant 

Yr Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol yr Athrofa, 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

4 Papurau i’w nodi 

(11.30-11.35)   

 

4.1 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy 

Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch atgyfeiriadau 

Diogelu a Phlant sy'n Derbyn Gofal 

 (Tudalennau 21 - 22)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 1 

4.2 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg ynghylch y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r rheoliadau 

cysylltiedig 

 (Tudalennau 23 - 24)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 2 

4.3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog 

Addysg ynghylch effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc yn dychwelyd i 

addysg 

 (Tudalennau 25 - 26)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 3 

4.4 Llythyr gan Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng 

Nghymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn y 

cyfarfod ar 14 Ionawr 2021 

 (Tudalennau 27 - 29)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 4 

4.5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog 

Addysg ynghylch gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 

 (Tudalennau 30 - 33)  

Dogfennau atodol: 



 

 

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 5 

4.6 Gwybodaeth ychwanegol gan gynrychiolwyr Llywodraeth Leol yn dilyn y 

cyfarfod ar 28 Ionawr 2021 

 (Tudalennau 34 - 35)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 6 (Saesneg yn unig) 

4.7 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg yn dilyn trafodion Cyfnod 2 

 (Tudalennau 36 - 41)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 7 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(11.35)   

 

6 COVID-19: Trafod y dystiolaeth 

(11.35-11.50)   

 

7 COVID-19: y diweddaraf ynghylch ymgysylltu â myfyrwyr prifysgol 

(11.50-12.20) (Tudalennau 42 - 66)  

Dogfennau atodol: 

Grwpiau Ffocws Ar-lein - Crynodeb 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Dyddiad | Date: 29 Ionawr 2021 

Pwnc | Subject: Atgyfeiriadau diogelu a Phlant sy'n Derbyn Gofal 

Annwyl Julie, 

Diolch am ddod i'r cyfarfod Pwyllgor ar 21 Ionawr 2021 fel rhan o'n gwaith craffu ar Gyllideb 

Ddrafft 2021-22.  

Yn ystod y sesiwn honno, gofynnwyd i chi am atgyfeiriadau diogelu a gwnaethoch ddweud wrthym 

fod proses casglu data wythnosol gyda’r awdurdodau lleol a bod data’n dangos sut y mae’r 

awdurdodau lleol yn ymdopi â’r gwasanaethau. Hefyd, gwnaethoch ddweud wrthym y bu cwymp 

mewn atgyfeiriadau diogelu yn y cyfnod clo cyntaf, ond eich bod wedi cael sicrwydd gan 

gadeiryddion y byrddau diogelu eu bod wedi adfer a bod atgyfeiriadau’n fwy cyffredin nawr nag 

roeddent o’r blaen.  

Fel rhan o'n gwaith craffu parhaus ar effaith pandemig COVID-19, rydym yn ysgrifennu i ofyn am 

ychydig o wybodaeth ychwanegol gennych mewn perthynas â nifer yr atgyfeiriadau diogelu a 

phlant sy'n derbyn gofal. 

Rydym yn nodi pryderon a fynegodd y Comisiynydd Plant yn Lloegr, yr wythnos diwethaf, fod plant 

agored i niwed wedi dod yn anweledig oherwydd COVID-19. Ymhellach, nodwn iddi adrodd ar 

gwymp sylweddol mewn atgyfeiriadau at wasanaethau plant yn Lloegr, sef 10 y cant, rhwng 

diwedd mis Ebrill a mis Tachwedd 2020.  

Gwyddoch fod sylw diweddar yn y wasg yng Nghymru wedi adrodd ar sylwadau a wnaeth y Coleg 

Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn awgrymu bod nifer yr atgyfeiriadau diogelu plant wedi 

gostwng a phryderon bod plant agored i niwed wedi dod yn angof. 

Yn y cyd-destun hwnnw, byddem yn ddiolchgar am ddiweddariad ar y ddau bwynt a ganlyn: 

• Y sefyllfa ar nifer yr atgyfeiriadau diogelu plant yng Nghymru ers mis Mawrth 2020 a

chymhariaeth â'r ffigurau cyfatebol ar gyfer yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

• Y sefyllfa ddiweddaraf ar nifer y plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru, gan gynnwys

gwybodaeth ynghylch a yw nifer y plant sy'n dod i'r system yn aros yn sefydlog ac a fu

gostyngiad yn nifer y plant sy'n gadael y system.
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Yn gywir, 

 

Lynne Neagle AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg / We welcome correspondence in both Welsh and 

English. 
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Kirsty Williams AS/MS 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 
  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/ MA-KW-4238-20 

Lynne Neagle AM  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

2 Ionawr 2021 

Annwyl Lynne 

Fe gofiwch i mi ysgrifennu atoch ym mis Medi, yn amlinellu cynllun diwygiedig ar gyfer 
gosod y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a’r rheoliadau cysylltiedig. Ymrwymais 
hefyd i roi diweddariad i chi ar weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 o fis Medi 2021.   

Yn 2018, cyhoeddais gynllun gweithredu drafft a oedd yn amlinellu amserlen tair blynedd ar 
gyfer symud o’r system anghenion addysgol arbennig (AAA) sydd eisoes yn bodoli i’r 
system anghenion dysgu ychwanegol newydd. 

Ers cyhoeddi’r cynllun, mae Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar Gymru. Felly, rwyf wedi 
ystyried yn ofalus fy nodau ar gyfer gweithredu’r system newydd, yn seiliedig ar yr hyn yr 
wyf yn credu sy’n rhesymol i’w gyflawni yn yr amgylchiadau presennol.   

Felly, o 1 Medi 2021, bydd y system ADY yn cychwyn i blant o oedran ysgol gorfodol ac iau: 

 sy’n mynychu ysgolion a gynhelir ym Mlynyddoedd Meithrin 1 a 2, Blwyddyn 1,
Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a Blwyddyn 10 ac sydd â darpariaeth addysgol
arbennig drwy Gweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy,

 sy’n cael eu cadw’n gaeth, a

 nad oes ganddynt anghenion addysgol arbennig ar neu cyn y dyddiad hwnnw, ni
waeth beth fo’u lleoliad na’u grŵp blwyddyn – gan gynnwys y rheini sy’n mynychu
lleoliad addysg heblaw yn yr ysgol, ysgol annibynnol neu’n dewis derbyn addysg yn
y cartref.

Mae hyn yn golygu na fydd plant sydd â darpariaeth addysgol arbennig ar hyn o bryd drwy 
ddatganiad a'r rhai sydd mewn unrhyw fath o addysg ôl-16, yn cael eu cynnwys yn y 
flwyddyn gyntaf. Mae'n parhau'n bwysig bod gennym system sy'n gweithredu'n effeithiol ac 
mae angen parhau i wneud gwaith pellach er mwyn datrys cymhlethdodau’r pontio rhwng y 
system newydd a'r system bresennol. Rwy’n gobeithio rhoi diweddariad pellach cyn diwedd 
tymor y Senedd hon.  

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 2 
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Fel rhan o’r diweddariad hwnnw bwriadaf gyhoeddi canllawiau gweithredu i gefnogi’r gwaith 
cynllunio ar gyfer cychwyn y system newydd a gosod nodau ac amcanion ar gyfer 
blynyddoedd 2 a 3 o’r cynllun. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i drafod â'r rhai sydd ar 
flaen y gad o ran paratoi ar gyfer trosglwyddo i'r system newydd drwy ein Harweinwyr 
Trawsnewid.  
 
Felly, rwy'n ymwybodol bod angen i ni gadw llygad barcud ar effaith barhaus pandemig 
Covid-19, o ystyried pa mor gyflym y gall amgylchiadau ddatblygu a newid. Yn unol â'r 
adolygiad 21 diwrnod yn ystod hanner tymor mis Chwefror, byddaf yn manteisio ar y cyfle i 
ystyried amodau ac ailedrych ar gynlluniau, os oes angen hynny, i weld a oes angen 
newidiadau pellach i adlewyrchu'r sefyllfa a lleddfu pwysau.  
 
Nod y dull gweithredu graddol yw rhoi cyfle i’r holl bartneriaid – ysgolion, unedau cyfeirio 
disgyblion, awdurdodau lleol a'r rhai sy'n cefnogi dysgwyr – weithredu system newydd yn 
raddol dros amser. Bydd hyn yn caniatáu i bartneriaid ymgorffori unrhyw wersi a ddysgwyd 
yn ystod y flwyddyn gyntaf er mwyn gwella'r broses weithredu yn y blynyddoedd dilynol.    
 
Rwy'n parhau'n benderfynol o gyflwyno’r newidiadau hyn, ac ar 4 Ionawr, yn unol â 
chychwyn rolau statudol y Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY), y 
Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA) a Swyddog Arweiniol Anghenion 
Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar (SADYBC), cyhoeddais ganllawiau anstatudol i 
sicrhau bod y rhai sy'n ymgymryd â'r rolau hyn yn gallu gwneud hynny gyda'r wybodaeth 
ddiweddaraf o'r Cod ADY diwygiedig.   
 
Fel ag erioed, rwy’n ddiolchgar am eich cymorth i gyflawni’r diwygiadau trawnewidiol a 
heriol hyn.  
 
Yn gywir 

 
Kirsty Williams AS/MS 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education  
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Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg 

Dyddiad | Date: 3 Chwefror 2021 

Pwnc | Subject: Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc – dychwelyd i fyd addysg 

Annwyl Kirsty, 

Diolch am fod yn bresennol yn y Pwyllgor ar 21 Ionawr 2021 i ateb ein cwestiynau ar effaith 

COVID-19 ar addysg plant a phobl ifanc.  

Fel y gwyddoch, mewn ymateb i'r cyfyngiadau diweddaraf ar ddysgu wyneb yn wyneb (sydd ar 

waith yng Nghymru ers mis Rhagfyr 2020), rydym wedi cynnal cyfres o sesiynau tystiolaeth 

cyhoeddus brys gydag undebau llafur a chynrychiolwyr llywodraeth leol, gyda Chomisiynydd Plant 

Cymru, a gyda chithau fel y Gweinidog Addysg. Diben y sesiynau hyn fu clywed gan randdeiliaid 

allweddol, i'n helpu i nodi opsiynau adeiladol, ymarferol a realistig er mwyn cynllunio ar gyfer 

caniatáu i’n plant a'n pobl ifanc ddychwelyd at ddysgu wyneb yn wyneb cyn gynted â phosibl. 

Rydym yn cymeradwyo'r gwaith caled a'r arloesedd a welwyd mewn nifer o ysgolion a cholegau – 

ac a gafwyd gan eu staff – i ddarparu dysgu o bell yn ystod y cyfnod anodd hwn. Fodd bynnag, 

mewn sefyllfa sy’n gofyn bod y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn aros gartref, rydym yn glir bod 

angen cynnal gwaith pellach er mwyn sicrhau y gellir cynnig rhywfaint o addysg iddynt ar y lleiaf.  

At hynny, rydym o’r farn bod yn rhaid i ddysgu cyfunol fod yn ddewis byrdymor sydd ond yn cael ei 

fabwysiadu lle bo hynny’n hollol angenrheidiol. Mae pryderon ynghylch effaith negyddol y 

trefniadau hyn ar lesiant ac addysg plant eisoes yn hysbys, yn enwedig ar ein plant mwyaf 

difreintiedig. O ganlyniad, dylai’r trefniadau fod ar waith am y cyfnod lleiaf posibl.  

Rydym wedi bod yn glir trwy gydol y pandemig hwn bod yn rhaid rhoi blaenoriaeth i ddysgu wyneb 

yn wyneb, ac rydym yn ailbwysleisio’r neges hon yn dilyn ein sesiynau tystiolaeth diweddaraf. 

Bydd yn rhaid rhoi hawl plant i addysg – a'u lles corfforol a meddyliol – yn gyntaf, unwaith y bydd 

lefelau cyfraddau trosglwyddo’r feirws yn caniatáu hynny. 

Ar y sail honno, rydym yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru ddydd Gwener 29 Ionawr 2021, 

sef os bydd cyfraddau trosglwyddo’r feirws yn parhau i ostwng, ei phrif flaenoriaeth yw ailagor byd 

addysg. Bydd y broses honno, yn ei thro, yn cael ei chyflawni fesul cam, gan ddechrau gyda’n 

dysgwyr ieuengaf, o 22 Chwefror 2021 ymlaen.  

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 3 
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Dylid troi pob carreg mewn perthynas â chael ein plant a'n pobl ifanc yn ôl i'r ysgol neu'r coleg. Er 

mwyn cyflawni hynny, mae'n hanfodol bod yr holl randdeiliaid allweddol yn gweithio gyda'i gilydd i 

ystyried manteision a dichonoldeb pob opsiwn sydd ar gael. Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys (ond 

heb fod yn gyfyngedig i) ystyried adolygu dyddiadau’r tymor, rotas ar gyfer presenoldeb dysgwyr a 

dychwelyd yn raddol, y defnydd posibl o adeiladau cyhoeddus eraill, a phrofi plant, pobl ifanc a 

staff.  

Rydym yn cytuno y dylid defnyddio cyngor y Cydbwyllgor Imiwneiddio a Brechu – gan mai hwnnw 

yw’r corff statudol annibynnol perthnasol ledled y DU – fel sail ar gyfer blaenoriaethu dyraniad 

brechlynnau. Pan fydd y rheini sydd fwyaf agored i niwed yn glinigol, i glefyd difrifol a marwolaeth, 

wedi cael eu brechu yng ngham cyntaf y rhaglen frechu, rydym o’r farn y dylid ystyried sut y gellir 

blaenoriaethu gweithwyr allweddol, gan gynnwys y staff hynny sy'n hanfodol i addysgu ein plant a 

phobl ifanc. 

Yn gywir, 

 

Lynne Neagle AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg / We welcome correspondence in both Welsh and 

English. 
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Estyn, Llys Angor/Anchor Court, Heol Keen/Keen Road, Caerdydd/Cardiff, CF24 5JW 

Ffôn/Telephone 02920 446446 

ymholiadau@estyn.llyw.cymru • enquiries@estyn.gov.wales 

www.estyn.llyw.cymru • www.estyn.gov.wales 

Mae Estyn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a 
Saesneg. Bydd gohebiaeth a dderbynnir yn y naill 

iaith neu’r llall yn cael yr un flaenoriaeth. 

Estyn welcomes correspondence in both English 
and Welsh. Correspondence received in either 
language will be given equal priority. 

Lynne Neagle 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Senedd Cymru  
Anfonwyd drwy’r e-bost yn unig 

16 Chwefror 2021 

Annwyl Lynne 

Diolch i chi am y cyfle i ddarparu gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r sector nas cynhelir 
wedi i mi ymddangos gerbron y pwyllgor ar 14 Ionawr 2021.  

Parhad dysgu 

Canolbwyntiodd y cynllun parhad dysgu cenedlaethol yn bennaf ar blant oedran ysgol statudol 
(5+).  Nid oedd unrhyw arweiniad penodol ar barhad dysgu ar gyfer y sector nas cynhelir.  Rydym 
yn pryderu hefyd nad yw’r sector hwn wedi’i gynnwys yn y cyllid grant ar gyfer y rhaglen recriwtio, 
adfer, a chodi safonau: y rhaglen dysgu carlam.  Mae’r broblem yn codi’n rhannol gan mai 
lleoliadau gofal plant yw’r rhain a ariennir gan awdurdodau lleol i gyflwyno addysg y cyfnod 
sylfaen.  Yn ystod y pandemig, roedd trefniadau’n cael eu gwneud naill ai ar gyfer addysg mewn 
ysgolion a gynhelir neu ar gyfer gofal plant, a golygai hyn weithiau nad oedd anghenion addysg 
plant a oedd yn mynychu lleoliadau nas cynhelir yn cael ystyriaeth ddigon da ar lefel strategol.    

Caeodd y rhan fwyaf o leoliadau nas cynhelir ar ddechrau’r cyfnod clo cyntaf a rhoddwyd staff ar y 
cynllun ffyrlo gan lawer ohonynt.  Roedd dryswch i leiafrif o leoliadau ar y dechrau o ran p’un a 
oedd ymarferwyr ar y cynllun ffyrlo yn gallu darparu cymorth o bell ar gyfer addysg, fel darparu 
gweithgareddau dysgu i blant eu cwblhau gartref.  Roedd ymarferwyr yn y lleoliadau hyn yn 
pryderu ynghylch pwy ddylai fod yn gyfrifol am sicrhau parhad dysgu i blant ifanc pan oedd 
lleoliadau ar gau a’r staff ar ffyrlo.  Fodd bynnag, parhaodd llawer o leoliadau i gefnogi plant a 
theuluoedd trwy gydol y pandemig, er enghraifft trwy rannu gweithgareddau ar gyfer plant drwy 
lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol.  Hefyd, darparodd ychydig o leoliadau becynnau dysgu i rieni 
er mwyn iddynt helpu’u plant gyda’u dysgu gartref.   

CYPE(5)-06-21 - Papur i'w nodi 4 
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Yn gyffredinol, fe wnaeth athrawon ymgynghorol awdurdodau lleol a sefydliadau ambarél helpu 
lleoliadau gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau i’w rhannu gyda rhieni, ond nid oedd hyn yn 
gyson ar hyd a lled Cymru. 
 
Mae pryder ynghylch cydraddoldeb darpariaeth i blant sy’n derbyn eu haddysg mewn lleoliadau 
nas cynhelir a’r rheini sy’n derbyn addysg mewn ysgolion.  Er bod gwaith yn mynd rhagddo’n 
gyflym ar gwricwlwm ar gyfer lleoliadau nas cynhelir, ac ar y cyfan,  mae awdurdodau lleol wedi 
parhau i ddarparu cymorth i leoliadau, nid oes unrhyw ymagwedd genedlaethol i wneud yn siŵr 
bod plant sy’n derbyn eu haddysg mewn lleoliadau yn gallu cael cymorth parhaus yn ystod 
cyfnodau clo.  Er enghraifft, nid oes gan leoliadau yr un mynediad at HWB ag ysgolion.   
 
Sefyllfa ariannol  

Yn hanesyddol, mae’r cyllid ar gyfer addysg wedi bod yn isel iawn ar gyfer lleoliadau nas cynhelir, 
ac mae’n sylweddol is na chyfradd ddyddiol y cynnig gofal plant.  Ar draws awdurdodau lleol, ceir 
anghysonderau yn y swm a delir i leoliadau i gyflwyno addysg gynnar, ac mae anghysonderau yn 
y modd y mae lleoliadau yn derbyn y cyllid hwn.  Hefyd, ceir anghysonderau yn y modd y mae 
awdurdodau lleol yn defnyddio Grant Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar.  Rydym yn croesawu’r 
cyhoeddiad diweddar y bydd cynnydd yng nghyllid meithrin y cyfnod sylfaen er mwyn cysoni 
cyfraddau addysg a gofal plant o fewn y cynnig gofal plant.  
 
Mae lleoliadau yn adrodd, yn ystod y cyfnod clo cyntaf, bod yna anghysonderau o ran pa bryd y 
rhoddodd awdurdodau lleol y gorau i ariannu lleoliadau a oedd yn cynnig addysg gynnar.  Mae 
hyn yn gwrthgyferbynnu ag ysgolion sydd wedi parhau i dderbyn cyllid.  Cyn y pandemig, roedd 
llawer o leoliadau yn pryderu ynglŷn â’u cynaliadwyedd a’u cyllid, ac fe wnaeth dileu cyllid 
waethygu hyn.   
 
Mae’r rhan fwyaf o leoliadau yn adrodd am gostau uwch wrth ddarparu rheolaethau effeithiol o ran 
y feirws i fodloni anghenion eu hasesiadau risg.  Mae’r rhain yn cynnwys cynyddu cymarebau 
staffio a darparu cyfarpar diogelu personol.  Mae ychydig o leoliadau yn adrodd na chawsant 
gymorth gyda darparu cyfarpar diogelu personol, er bod yr awdurdod lleol wedi darparu cyfarpar 
yn rhad ac am ddim i ysgolion.  Mae’n rhaid i leoliadau ddod o hyd i’w cyfarpar eu hunain a’i 
ariannu, ac yn aml nid oeddent yn rhan o unrhyw system brynu yr awdurdod lleol a fyddai wedi’u 
helpu nhw i leihau costau. 
 
Mewn ychydig o awdurdodau lleol, adroddodd lleoliadau eu bod wedi derbyn cymorth da i gynnal 
asesiadau risg ac i lunio polisïau a gweithdrefnau i’w helpu i leihau lledaeniad yr haint.  Fodd 
bynnag, mewn ychydig o achosion, roedd perthnasoedd rhwng lleoliadau a’r awdurdod lleol yn 
fregus.  Er enghraifft, adroddodd ychydig o leoliadau am bryderon yn ymwneud â chymhwyso’r 
grant Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws (C-CAS), ac ychwanegodd hyn at eu pwysau 
ariannol.  Adroddodd y lleoliadau hyn y dywedwyd wrthynt y byddent yn derbyn cyfradd ddyddiol 
ar gyfer plant cymwys a oedd yn mynychu’r lleoliad ac y byddai angen iddynt gyflwyno cofrestrau i 
hawlio’r cyllid hwn.  Fodd bynnag, wynebont adfachiadau o’r cyllid hwn yn ddiweddarach, er 
enghraifft os oedd plentyn wedi’i gasglu yn gynharach yn y dydd nag a drefnwyd yn wreiddiol.  
Nododd y lleoliadau fod y sefyllfa hon wedi creu pwysau ariannol ychwanegol.    
 
Mae lleoliadau yn aml yn pryderu am yr oedi o ran cyllid gan awdurdodau lleol ar gyfer plant sy’n 
gymwys ar gyfer addysg gynnar.  Mewn rhai awdurdodau lleol, rhoddir cyllid fel ôl-daliadau, a gall 
hyn olygu nad yw staff yn cael eu talu hyd nes y derbynnir cyllid.    
 

Tudalen y pecyn 28



                                                                    

 

 

 

 
 
 
Mae llawer o leoliadau’n pryderu nad ydynt wedi gallu codi arian fel o’r blaen.  Yn aml, mae hwn 
wedi bod yn anadl einioes i leoliadau ac mae wedi’i helpu gyda chyllid yn ystod tymor yr hydref, 
pan oedd llai o blant yn mynychu’r lleoliad yn gyffredinol.  Mae’r cyfnod clo diweddaraf, unwaith 
eto, yn gwaethygu’r sefyllfa.  Mae rhieni yn tynnu’u plant o leoliadau am eu bod yn aml yn gweithio 
o gartref eu hunain ac yn dewis darparu eu gofal plant eu hunain.  Caiff hyn effaith ar y cyllid y 
mae lleoliadau’n ei dderbyn, ac mae hefyd yn ei gwneud hi’n anodd iddynt wybod faint o staff fydd 
eu hangen arnynt yn y dyfodol i fodloni cymarebau gofynnol.  Mae’r cynnig gofal plant yn seiliedig 
ar bresenoldeb plant.  Mae hyn yn ei gwneud hi’n heriol i leoliadau gynllunio, ac mae’n debygol o 
gael effaith ar eu hyfywedd yn y dyfodol.  Yn fwyaf diweddar, mae lleoliadau wedi bod yn mynegi 
pryderon ynglŷn â therfynu’r cynllun ffyrlo ym mis Ebrill law yn llaw â chynnydd yn y cyflog byw ac 
ardrethi busnes uwch.  Gallai’r rhain, o’u cyfuno â’r nifer o ddiswyddiadau a ragwelir, wneud 
lleoliadau sydd ond yn cael dau ben llinyn ynghyd ar hyn o bryd, yn anghynaliadwy. 
 
 Materion eraill  

Yn ystod tymor y gwanwyn, mae llawer o leoliadau’n adrodd am bryderon ynghylch aros ar agor 
tra bod ysgolion ar gau, a chynnydd mewn gorbryder ymhlith staff.  Maent yn pryderu bod 
ysgolion, sy’n cynnig addysg i blant o’r un oed, ar gau oherwydd perygl trosglwyddo’r feirws, ac 
eto gall lleoliadau aros ar agor i’r holl blant.  Maent yn adrodd nad yw rhieni bod amser yn deall y 
sail resymegol dros hyn, ac maent yn fwy tebygol o gadw eu plant gartref felly.  Rydym yn 
croesawu camau a gymerwyd i gysoni rhai o’r materion a godwyd gan y sector, fel cynnal mwy o 
brofion mewn lleoliadau a newidiadau i’r grwpiau brechlyn ar gyfer ymarferwyr sy’n darparu gofal 
personol yn rheolaidd i’r rheini sy’n glinigol agored i niwed i Covid-19.  
 
Mae lleoliadau’n wynebu beichiau ychwanegol wrth ymateb i ganllawiau a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru ynglŷn â chadw plant yn ddiogel.  Dywedwyd wrth leoliadau sy’n cynnig 
addysg gynnar fod angen iddynt ystyried y ddogfen ar gyfer lleoliadau gofal plant yn ogystal â’r un 
ar gyfer ysgolion.  Mae’r rhain yn ddogfennau manwl, ac mae lleoliadau yn adrodd nad yw bob 
amser yn hawdd llywio trwy’r ddwy ddogfen a nodi ble mae newidiadau wedi’u gwneud pan 
gawsant eu diweddaru.    
 

Yn gywir 

 
Meilyr Rowlands  
Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg 
a Hyfforddiant yng Nghymru 
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Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg 

Dyddiad | Date: 19 Chwefror 2021 

Pwnc | Subject: Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

2018 

Annwyl Kirsty, 

Trwy gydol tymor presennol y Senedd, mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cymryd 

diddordeb brwd yn natblygiad a gweithrediad Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018. 

Mae Cynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector (TSANA) wedi ysgrifennu at y Pwyllgor yr 

wythnos hon yn amlinellu ei bryderon yn ymwneud â'r Cod ADY ac â gweithrediad y 

ddeddfwriaeth yn ehangach. Mae copi o ohebiaeth TSANA ynghlwm wrth y llythyr hwn fel 

Atodiad. 

Cyn i’r Cod gael ei osod gerbron y Senedd, byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech ddarparu 

ymateb i'r pwyntiau yn yr Atodiad, a byddai’n croesawu cael sicrwydd eich bod chi a'ch 

swyddogion yn gweithio gyda TSANA i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd. 

Yn gywir, 

Lynne Neagle AS 

Cadeirydd 

Cc Karen McFarlane, Cadeirydd TSANA 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg / We welcome correspondence in both Welsh and 

English. 
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ATODIAD – Gohebiaeth gan Gadeirydd TSANA, 17 February 2021 [Derbyniwyd yn Saesneg yn 

unig]  

 

From / Oddi wrth: Karen McFarlane <karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk>  

Sent / Anfonwyd: 17 February 2021 15:09 

Subject / Pwnc: Concerns related to the ALN Code 

Dear Children and Young People Committee 
  
Following our meeting with Committee Chair, Lynne Neagle, on 16 February we write to reiterate TSANA’s 
concerns on the implementation of Additional Learning Needs (ALN) Transformation prior to the laying of 
the ALN code next month. 
 
TSANA recognises that the current statementing system is not sufficiently supporting our learners, and that 
there is a need for change. For this reason, there are many aspects of the reforms that we welcome and 
look forward to seeing implemented. Nevertheless, there remain a number of points that were mirrored in 
key concerns raised by the Children and Young People Committee in its scrutiny process, that we believe 
remain unaddressed and could have grave consequences. 
 
Prior to the Covid-19 pandemic, learners with ALN were already experiencing significant attainment gaps 
and we are profoundly concerned that existing inequalities will be exacerbated by the ALN reforms. It is 
well recognised that throughout the pandemic, ALN learners have faced additional barriers in terms of a 
lack of access to the specialist support they would usually receive, as well as problems around the 
accessibility of remote learning resources.  Despite best efforts, the experiences of children and young 
people with ALN have shone a light on the barriers within our systems preventing effective support.  TSANA 
believes that if we are to move toward a system that places more emphasis on individual teachers, 
Additional Learning Needs Co-ordinators (ALNCos) and schools, then more must be done at a statutory 
level to ensure staff are equipped to fulfil their duties effectively. 
 

Key issues relating to the ALN Code are outlined below followed by related concerns that sit outside the 
code.  

Code related concerns 
 
The ALN Code is not a code of practice. In communication with civil servants, we have, on numerous 
occasions, been referred to the principle that as the ALN Code is not a code of practice comparable to that 
implemented by the Department for Education following special education needs and disability (SEND) 
reform in England or the existing SEN Code of practice in Wales, that amendments we have sought have 
been disregarded.  

That the Code constitutes statutory guidance but does not offer guidance on implementation will, we 
believe, result in great disparity and unequal access for children and young people to appropriate 
additional learning provision (ALP). This is of relevance to how the role of the ALNCo is implemented, 
access to information and advice, and post-16 options for young people whose ALP requires specialist 
placements. 

Information and advice. We remain hugely disappointed that the ALN Code backtracked on a commitment 
to invite a careers advisor to attend an annual review from year 9.  Children and young people with ALN 
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and their families require more specialist support on careers advice and post-16 options, not less. That 
there are only limited stipulations on how schools, FEIs and local authorities manifest the requirement to 
provide information and advice is likely to result in inequitable access to such support across 
Wales. Despite repeated concerns on this matter and the recommendation of the Committee, our 
discussions with civil servants lead us to believe little has been done to address this fundamental concern. 

This is also of particular concern when considering post-16 options for young people with low incidence and 
complex needs in light of planned changes to funding mechanisms for specialist placements. The 
arguments are well rehearsed that the devolution of funding from a centrally administered reserve will 
disincentivise local authorities from securing placements for children and young people at specialist 
institutions. We believe it is wholly unacceptable to systematically disadvantage children and young people 
in this way by the nature of their ALP. TSANA has not yet seen any details of how the Code will seek to 
address this issue. We recognise that the Act cannot at this time, be altered and to this end have sought 
that the Code be amended to ensure the provision of ‘quality assured ‘  impartial information and  advice’. 

Post-16 learners with ALN. We remain extremely concerned about how plans will be co-ordinated for 
learners transitioning to FEIs and specialist further education colleges in circumstances whereby it is 
disputed whether their needs can be met by an FEI or not, or in circumstances when attendance at an FEI is 
contingent upon on learners getting requisite grades and on the timely co-ordination of specialist 
equipment. 

To be able to meet their education and training needs and best prepare them for their post-college adult 
lives, young people with ALN require collaborative and well-planned transitions to new providers of ALP. 
We have not yet seen any details of transition guidance in the Code, but based on our correspondence, we 
are concerned that accountability mechanisms in this regard could be weak. We believe that a lack of firm 
arrangements outlined in the Code will lead to late decision making, poorly planned transitions, the danger 
of placement breakdowns and an increase in Tribunals and the number of young people not in education, 
employment or training. 

ALNCo guidance. We believe that the chapter which sets out the duties on ALNCos, alongside guidance on 
how this role should be fulfilled, should include more detail on the specific skills, knowledge and experience 
that ALNCos are expected to have, or acquire. We are concerned that the additional responsibilities on 
ALNCos are not matched by further training. In particular, we believe that ALNCos should have a basic 
awareness of individual ALN types, as well as clear pathways through which they can access more specialist 
advice and expertise as required. In our view, it is crucial that the Code is amended to reflect this 
necessity.     

Key concerns outside the Code 
 
Reasonable adjustments allied to the Equalities Act. We are aware of regional ALN Transformation Leads 
implying that where a learner has accessed reasonable adjustments under the Equalities Act, this could 
negate a requirement for them to receive an Individual Development Plan (IDP). Legal advice offers that 
this is completely inappropriate. It is a point that the National Deaf Children’s Society is currently liaising 
with the Welsh Government on and is an issue of grave concern as the implementation of the reforms 
draws closer. 

Investment in professional development 

TSANA has growing concerns that workforces are not being invested in to deliver for the extended age 
range under the reforms. TSANA has always welcomed the 0-25 age range and regards statutory support 
from the early years as crucial to the success of children and young people. However, on the ground there 
is much talk of not investing in or expanding workforces and instead of only moving over those with the 
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most complex needs onto IDPs. This is outside of the spirit of the reforms and we are very concerned that 
those with less complex needs will fall through the net and be very vulnerable. 

TSANA has long been discussing with the Welsh Government the need for training on specific ALN types 
given the increased responsibilities at the door of mainstream education professionals. We have been 
delighted to start working with the Welsh Government on an e-learning module to this end. We are keen to 
push for some mandatory status to this training. 

Post-16 Pathways 

Engagement and access to pathways post 16 is reliant on identification and support through the IDP. For 
young people to access support and provision through apprenticeships and supported internships, both 
leading to sustainable employment, they will need an IDP.  Successful claims for job coaching and work 
place adaptations within the Access to Work programme currently require a copy of a young persons 
statement.  It is therefore vital that young people are supported through to 25 providing opportunity for 
further education and pathways into employment alongside their non disabled peers.” 

 
This is not an exhaustive list but it does recognise some of our key concerns. We appreciate the attention 
that you and the Children and Young People Committee can give to these matters and are keen to work 
with you in any way we can. 
 
We acknowledge that the demands of the pandemic have increased pressures and that the time available 
to for the Code to pass through the Senedd is limited. However, we believe that there may be some small 
amendments that could make a significant difference to the delivery of the reforms and would welcome 
any support you can provide in this regard. Given the complexity of the issues outstanding, TSANA would 
also be keen to secure a commitment from the Welsh Government to review the Code’s effectiveness and 
make necessary amendments where needed within a relatively short time frame following the 
implementation of the reforms. 
  
Yours sincerely 
  
Karen McFarlane 
Chair of TSANA 

 

Karen McFarlane 
Policy Officer / Swyddog Polisi 
Children in Wales / Plant yng Nghymru  
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Additional information from Local Government representatives 
following the meeting on 28 January 2021 

The Recruit and Recover Programme: £29 million announced to be 
provided to schools, funding the equivalent of 600 extra teachers and 
300 teaching assistants throughout the next school year, targeting extra 
support at Yrs 11, 12 and 13, as well as disadvantaged and vulnerable 
leaners of all ages. 

• Some evidence from local authorities suggests that schools are utilising
existing staff for RRRS purposes. In one local authority, only a few schools
(20%) have used agency staff to cover the RRRS programme, in those
circumstances, the agency staff were already known to the school. Some of
the agency staff are covering pre-existing duties so that the school-based
staff can support the learning of vulnerable pupils. In some cases, the extra
staff are being deployed as additional one to one coaching for pupils who
have fallen behind in their learning. They support pupils to complete work
in a range of subjects and links have been made with home to strengthen
the partnerships. Many schools are operating additional mentoring for
pupils. This again gives additional help to vulnerable pupils who may
require a greater level of additional support (e.g. eFSM, ALN and LAC).

• WG note that the RRRS scheme is for a range of roles, and they have asked
agencies to be clear on if they are recruiting for QTS or other – and to check
with the school if this is not clear.

• TUs have expressed concern regarding RRRS funding being channelled
through supply agencies who are advertising for qualified teachers at rates
as low as £58 a day. This was discussed through the Schools Social
Partnership Forum following a discussion paper regarding the current
position of supply teacher in Wales which highlighted some of these
concerns. The Forum agreed on the following recommendations:

1. Schools are required to enter into a voluntary supply agency pledge
whereby they only procure from agencies identified on the NPS
Framework Approved Supply Agencies, each school being requested to
include an appropriate statement of intent about supply teachers’ pay in
their School Pay Policy.]

2. Schools agree to commit to a minimum daily rate of £132 (M1 ÷ 195 days).
3. Agencies on the National Procurement Service (NPS) Framework are

required to publish daily rates on their websites.
4. The NPS Framework is owned by WG and it should be for them to assure

adherence.

These have been endorsed by all 22 Education Cabinet Members and Leaders. It 
was also agreed to endorse a similar principle in R2 with Teaching Assistants, 
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however, recognising that further work would be needed to ascertain the 
minimum wage. 

Science of transmission in schools and educational settings 

• PHW colleagues attend various meetings giving updates : Leaders meetings 
with Ministers also in attendance, Schools Social Partnership Forum, ADEW, 
promoting discussions around current position and next steps. 

• School environment remains safe – risk assessments reviewed regularly, 
social – distancing rules applied, sanitation, additional cleaning, face 
coverings, etc. 

• PHW data dashboard – schools surveillance shows that the rolling 3 day 
average has significantly reduced since mid-December and continues to 
reduce. 

 
Medium to long term: pupil well-being and academic progress 
Summer 2021 examinations and assessments  

• GCSE, AS and A levels approved by Qualification Wales will be awarded 
through a Centre-Determined Grade model – grades will be determined by 
schools or college on an assessment of the leaner’s work. 

• Schools and colleges will be able to use a range of evidence, including Non 
Examination Assessment elements, mock exams, and classwork – in 
addition, WJEC will offer a set of adapted past papers which can be used to 
help asses learning within teaching plans. 

• The announcement of the above is a positive move but the detail in the 
assessment framework with be key and needs to be shared as soon as 
possible so enable schools and colleges to plan effectively. 

• Geraint Rees, chair of the DDAG attended a WLGA Education Cabinet 
Members meeting on the 1st February and discussed concerns raised by 
members regarding the need to share the detail of the assessment 
framework and the possibility of using teaching time up to July to give 
learners every opportunity to succeed. 

  

Steps we can start now to address long term impact – developing a ‘catch up’ 
plan 

• As mentioned above – additional funding for further catch-up programme. 
• The new curriculum to be relooked/reviewed to include blending learning 

opportunities. 
• Review of the school term – holidays, term times, school day. 
• Research into the impact of CODID 19 across the whole education sector – 

lessons learnt to influence next steps and highlight the gaps/deficits to 
better plan for the future. 

• Ongoing discussions with key stakeholders on this matter to ensure 
collaboration as this will be key in a recovery programme. The need to 
understand how well-being is supported is critical. Also, we  need to 
understanding the capacity in terms of competing priorities – concentrate 
on where the focus is needed. 
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Kirsty Williams AS/MS 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 
  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Lynne Neagle AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Senedd Cymru 
Ty Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 

16 Chwefror 2021 

Annwyl Lynne, 

Yn dilyn cyfarfod Cyfnod 2 y Pwyllgor ar 29 Ionawr, tybiais y byddai'n ddefnyddiol nodi rhai 
o'r meysydd yr wyf wedi gofyn i’m swyddogion i symud ymlaen, gan gynnwys y meysydd yr 
ymrwymais i weithio gydag aelodau'r Pwyllgor arnynt. 

Gwelliannau 41 a 42 

Nodi dealltwriaeth o Hanes Cymru yn ei holl amrywiaeth, gan gynnwys Hanes Pobl 
Dduon a Phobl o Liw, ym Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau; ac fel elfen orfodol 
ychwanegol o'r cwricwlwm. 

Fel y gwyddoch, penodais yr Athro Charlotte Williams OBE i gadeirio’r Gweithgor 
Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y 
Cwricwlwm Newydd yn haf 2020.  

Mae gwaith y Grŵp yn cynnwys, ond yn mynd y tu hwnt i hanes fel pwnc. Mae hyn yn 
adeiladu ar y dull sefydledig, a nodwyd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru (ac eraill), er 
mwyn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o Gymru mae'n rhaid i ni ei edafu trwy iaith, 
llenyddiaeth, daearyddiaeth a gwyddorau ac ar draws y cwricwlwm, yn ogystal â hanes. 

Derbyniais yr adroddiad interim gan y grŵp ym mis Tachwedd 2020 a chadarnheais y 
byddwn yn gweithredu’r holl argymhellion yn yr adroddiad. Byddaf yn ymateb yn ffurfiol pan 
fydd yr adroddiad terfynol wedi’i gyflwyno yn y gwanwyn a fydd yn cwmpasu meysydd yn 
ymwneud â dysgu proffesiynol.  

Rwyf yn diweddaru'r datganiad o'r hyn sy'n bwysig i gynnwys cyfeiriadau penodol at hanes 
pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ym maes dysgu a phrofiad y dyniaethau ac yn y 
canllawiau statudol er mwyn sicrhau ei fod wedi'i ymgorffori ar draws y cwricwlwm. Rydym 
hefyd yn adolygu'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig o ran hanes Cymru er mwyn sicrhau 
bod hyn yn cael ei adlewyrchu a’i ddeall yn llawn yn y Cod. Bydd y datganiad o’r hyn sy’n 
bwysig yn cael ei gynnwys yn y Cod yr Hyn sy’n Bwysig statudol.  
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O ganlyniad i hyn, bydd y meysydd hyn yn orfodol yng Nghwricwlwm Cymru Rydym wedi 
trafod y newidiadau gyda'r Athro Williams sydd wedi cadarnhau ei bod yn fodlon.   
   
Gwelliant 54 
 
Yn ei gwneud yn ofynnol yn statudol i Weinidogion Cymru gyhoeddi'r Cod Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb cychwynnol erbyn 31/03/22. 
 
Bydd y gwaith o ddrafftio'r Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn dod i ben erbyn 
31/03/2021 a chaiff ei gyhoeddi at ddibenion ymgynghori cyhoeddus cyn gynted â phosibl 
ar ôl y dyddiad hwnnw. Y bwriad yw cyhoeddi fersiynau terfynol y canllawiau statudol ar 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb a’r Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb i helpu 
ysgolion a lleoliadau erbyn diwedd 2021. Felly, mae pennu amserlen ar wyneb y Bil yn 
ddiangen. 
 
Gwelliannau 71 a 72 
 
Mewnosod dyletswyddau ar bersonau rhestredig i roi sylw i CCUHP a CCUHPA wrth 
arfer eu swyddogaethau o dan y Bil a bod yn rhaid i unrhyw ganllawiau a roddir o dan 
adran 66 nodi'r hyn sy'n ofynnol gan y personau hynny er mwyn iddynt gyflawni'r 
dyletswyddau hynny. 
 
Datblygwyd y Bil hwn gyda hawliau plant yn sail iddo ac mae'r hawliau hyn wedi'u 
hymgorffori drwyddi draw. Byddai'r gwelliannau hyn yn creu baich biwrocrataidd sylweddol 
ar ysgolion, ac mae pryder y gallai hyn eu gwneud yn amharod i fentro yn eu 
penderfyniadau (gan y gallent fod yn destun her gyfreithiol), a allai danseilio egwyddorion y 
Bil. Rwy’n awyddus iawn i osgoi gwneud unrhyw beth a fydd yn cynyddu’r baich ar ysgolion 
a lleoliadau yn sylweddol o ran adrodd. 
 
Fy mwriad yw cyflwyno diwygiad i’r Bil ar yr CCUHP ac CCUHPA mewn ffordd sy’n gwella 
ansawdd yr addysgu mewn ffordd gynhwysfawr. Mae hyn yn cysylltu ag adroddiad Hawliau 
Plant Pwyllgor PPIA, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020, yn benodol argymhellion ar godi 
ymwybyddiaeth o'r CCUHP. Y bwriad yw i'r gwelliant arfaethedig gael ei ddylunio i wella 
dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o hawliau plant mewn ffordd sy'n gefnogol i ymarferwyr ac 
y gellir ei ymgorffori mewn addysgu a dysgu. Mae'r gwaith ar hyn yn parhau a byddaf yn 
eich diweddaru ar y cynnydd yn ddiweddarach y mis hwn. 
 
Fel yr wyf wedi’r ddweud o’r blaen, mae’r Confensiynau wedi’u hanelu at wladwriaethau ac, 
yn unol â hynny, mater i lywodraethau yw sicrhau cydymffurfiaeth drwy eu cyfreithiau, eu 
gweithredoedd gweinyddol a mesurau priodol eraill. Mae hon yn egwyddor bwysig ac, oni 
bai bod y wladwriaeth yn darparu'r gwasanaeth yn uniongyrchol, nid yw'r Confensiwn hwn 
wedi'i dargedu at ddarparwyr gwasanaethau rheng flaen fel cyrff llywodraethu a 
phenaethiaid.  
 
Nid yw darparwyr gwasanaethau rheng flaen yn arbenigwyr ar gyfraith ryngwladol ac ni 
ddylid disgwyl iddynt ddehongli manylion y cytuniad rhyngwladol a'i erthyglau a'u cymhwyso 
i nifer o benderfyniadau a wneir o dan y Bil. Mater i'r llywodraeth yw penderfynu a oes digon 
wedi'i wneud mewn cyfraith a gweinyddiaeth i sicrhau bod y llywodraeth yn cyflawni ei 
rhwymedigaethau o dan CCUHP. Bydd y Bil, ar ôl ei ddeddfu, yn ychwanegu at fframwaith 
statudol sy'n cyflawni'r rhwymedigaethau hynny yn ein barn ni. Yn y pen draw, y llywodraeth 
sy'n gyfrifol yn hyn o beth.  
 
Amgaeaf hefyd, yn Atodiad A, y rhesymau dros y pynciau gorfodol, sy’n ymateb i 
argymhelliad 6 yn adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor. 
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Yn gywir  
 

 
 
Kirsty Williams AS/MS 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 
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Atodiad A 
 
Mae'r papur briffio technegol hwn yn ymateb i Argymhelliad 6 o Adroddiad Cam 1 y 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg:  
 

Argymhelliad 6: Bod Llywodraeth Cymru yn nodi, fel mater o flaenoriaeth, yr egwyddorion a’r 
rhesymu sydd wedi llywio - ac a fydd yn parhau i lywio - penderfyniadau ynghylch pa 
agweddau ar addysgu a dysgu sy’n haeddu cael eu cynnwys ar wyneb y Bil fel elfennau 
gorfodol.  
 

Mae’r Cwricwlwm i Gymru’n nodi fframwaith ar gyfer dysgu sy’n rhoi mwy o gyfle i 
ymarferwyr ddefnyddio eu galluogedd a’u creadigrwydd i ddatblygu cwricwlwm sy'n 
diwallu anghenion eu dysgwyr. Cyflawnir y galluogedd hwn drwy ddatganiad clir o’r 
hyn sy’n bwysig wrth ddarparu addysg eang a chytbwys. 
 
Mae'r Cod yr Hyn sy’n Bwysig wedi'i gynllunio i sicrhau bod dysgu penodol yn rhan o 
gwricwlwm ysgol, heb ychwanegu'r rhain at wyneb y Bil. Mae hyn yn cydnabod eu 
bod wedi’u datblygu ar y cyd gan weithwyr addysg proffesiynol ac yn rhoi mwy o 
hyblygrwydd i’w hesblygu a’u haddasu dros amser na phe baent ar wyneb y Bil. 
 
Mae'r cysyniadau a'r meysydd dysgu sydd yn y Cod yr Hyn sy'n Bwysig eisoes 
yn orfodol ac yn ofynnol ar gyfer pob ysgol. 
 
Mae'r rhain yn cynnwys hanes Cymru a hanes pobl groenliw, amrywiaeth, sgiliau 
achub bywyd a lles mislifol. 
 
Wrth ddatblygu Fframwaith Cwricwlwm i Gymru, rydym wedi derbyn nifer fawr iawn o 
geisiadau i gynnwys agweddau eraill ar ddysgu ar wyneb y Bil er mwyn gwarantu eu 
bod yn cael eu haddysgu. 
 
Dadleuir bod yr agweddau hyn mewn perygl ar hyn o bryd mewn rhyw ffordd ac yn 
hanfodol i ddatblygiad, lles neu brofiadau ehangach dysgwyr. Fodd bynnag, ceir 
cysyniadau allweddol yn y Cod yr Hyn sy'n Bwysig sy'n ymdrin â hwy ac felly ni 
fyddai eu rhoi ar wyneb y Bil yn ychwanegu unrhyw fudd sylweddol. 
 
Gosodir pedair elfen ar wyneb y Bil am eu bod yn unigryw gan fod angen i'r Bil eu 
crybwyll er mwyn ymdrin â mater penodol neu set benodol o amgylchiadau, fel y 
nodir isod. 
 
Maent hefyd yn cynrychioli pynciau clir ac adnabyddadwy yn hytrach na dim ond 
agwedd ar ddysgu mewn maes, ac mae eu cyfraniad i'r pedwar diben yn unigryw ac 
yn mynd y tu hwnt i gwmpas y chwe maes dysgu a phrofiad. 
 
Yn ogystal â'r Meysydd Dysgu a Phrofiad, mae nifer fach iawn o elfennau mandadol 
ar wyneb y Bil:  
 

 Saesneg 

 Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 

 Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 

 Cymraeg 
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Eglurir isod y rhesymau pam fod y pynciau a restrir ar hyn o bryd yn unigryw a bod 
angen ymdrin â hwy ar wyneb y bil. 
 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 
 
Mae Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn hanfodol i ddatblygiad plentyn ac felly 
mae wedi’i gynnwys fel elfen mandadol i sicrhau y caiff ei haddysgu i bob dysgwr ym 
mhob ysgol a lleoliad. Mae hyn yn dilyn argymhelliad panel arbenigol annibynnol y 
dylai Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb fod yn statudol. 
 
Mae Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn cwmpasu amrywiaeth o ddisgyblaethau 
sy'n mynd y tu hwnt i gwmpas Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles ac felly mae 
angen darpariaeth penodol i sicrhau ei fod yn cael ei ddysgu yn ei gyfanrwydd. 
Hefyd mae’r materion a godir yn y maes hwn yn gymhleth ac mae darparu dysgu 
sy’n briodol i ddatblygiad dysgwyr yn hanfodol i’w diogelwch a’u lles. Mae rhoi hyn ar 
wyneb y Bil hefyd yn sicrhau mesurau diogelu deddfwriaethol yn ymwneud â 
phriodoldeb yr addysgu yn y pwnc hwn i oedran a datblygiad y dysgwyr. 
 
Yn ogystal â bod yn elfen fandadol, mae'r Bil hefyd yn gosod dyletswydd ar 
Weinidogion Cymru i gyhoeddi Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb sy'n nodi'r 
'themâu a materion' sydd i'w cynnwys wrth addysgu’r elfen hon. Mae’r ddyletswydd i 
gyhoeddi Cod yn diogelu ymhellach yr hyn a ystyrir yn briodol yn ddatblygiadol. Mae 
hyn nid yn unig yn cefnogi ysgolion i wneud penderfyniadau mewn elfen ddadleuol a 
sensitif o'r cwricwlwm ond hefyd yn rhoi sicrwydd i rieni ynghylch sut y bydd y maes 
yn cael ei addysgu yn hytrach na gadael i’r ysgol benderfynu, fel sy’n digwydd gyda’r 
rhan fwyaf o’r cwricwlwm. Bydd y Cod, i bob pwrpas, yn gwricwlwm ar gyfer Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb y mae'n rhaid i ysgolion ei weithredu. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig o ystyried nad oes gan rieni hawl mwyach i dynnu plant yn ôl o 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 
 
 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
 
Pwysleisiodd Argymhelliad 9 Dyfodol Llwyddiannus rôl annatod ac unigryw addysg 
grefyddol o ran galluogi dysgwyr i ddatblygu parch at ddiwylliannau eraill a'u 
dealltwriaeth ohonynt. 
 
O ganlyniad, argymhellwyd a chytunwyd y byddai hyn yn parhau i fod yn ofyniad 
“statudol” yn y cwricwlwm. Er bod llawer o'r dysgu hwn yn perthyn i’r maes 
Dyniaethau, mae'n gofyn am amrywiaeth o ddulliau gweithredu disgyblaethol ac 
mae'n ehangach na Maes Dysgu a Phrofiad yn unig. Mae’n wahanol ac yn unigryw 
fel pwnc oherwydd bod iddo oblygiadau penodol iawn o ran y ffordd y caiff ei 
gyflwyno mewn ysgolion â chymeriad crefyddol. 
 
Ni fydd hawl i dynnu'n ôl ac felly mae hefyd yn codi'r un materion ag Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb o ran ei gynnwys. Fodd bynnag, ni eir i’r afael â hyn 
drwy roi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i wneud cod. Hynny am fod fframwaith 
deddfwriaethol o Bwyllgorau Maes Llafur Cytûn yn bodoli ar gyfer y cwricwlwm 
presennol o gyfarwyddyd crefyddol. Defnyddir y fframwaith hwn i gynhyrchu maes 
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llafur cytûn sy'n blwraliaethol ac nad yw felly’n effeithio ar argyhoeddiadau crefyddol 
ac athronyddol y rhieni. 
 
Cymraeg a Saesneg  
 
Mae'r ddwy iaith yn amlwg yn rhan o'r Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu ond maent hefyd yn hanfodol ar gyfer datblygu'r sgìl 
trawsgwricwlaidd gorfodol o lythrennedd. I ddatblygu llythrennedd mae'n bwysig bod 
y Bil yn nodi’n glir ym mha ieithoedd y dylai hyn ddigwydd. 
 
Mae iaith yn allweddol er mwyn cael mynediad i’r cwricwlwm cyfan a gwireddu'r 
Pedwar Diben. Rhestrir Cymraeg a Saesneg fel elfennau gorfodol ar wyneb y Bil i 
sicrhau bod dysgwyr yn gallu ymgymryd â’r cwricwlwm ac yn datblygu’n ddysgwyr 
sy’n ymgorffori’r pedwar diben. 
 
Felly, nid yw'r ieithoedd hyn yn cynrychioli pynciau mewn Maes yn unig ond maent 
hefyd, drwy lenyddiaeth, datgloi ieithoedd/diwylliannau eraill ac entymoleg, yn 
ieithoedd addysgu a dysgu. Golyga hyn eu bod yn wahanol ac yn unigryw.  
 
Nodwyd yn Dyfodol Llwyddiannus bod dysgu Cymraeg yn cynnig manteision 
diwylliannol, gwybyddol ac ymarferol unigryw. Y bwriad yw galluogi pob dysgwr yng 
Nghymru i allu defnyddio’r Gymraeg erbyn cyrraedd 16 oed. I gyflawni hynny, mae 
angen i addysgu a dysgu’r Gymraeg gael ei gydnabod a’i werthfawrogi fel rhan 
annatod o’r Cwricwlwm i Gymru.  
 
Mae'r Gymraeg fel elfen orfodol yn dechrau o dair oed tra bod Saesneg yn dod yn 
orfodol yn saith oed. Hynny er mwyn gallu parhau ag addysg drochi yn y Gymraeg 
ond hefyd i sicrhau sylfaen yn y Gymraeg yn yr ysgolion a'r lleoliadau hynny nad 
ydynt yn cynnig darpariaeth drochi. Mae hyn yn adlewyrchu’n glir bwysigrwydd 
dysgu Cymraeg a'r flaenoriaeth y mae'r llywodraeth bresennol yn ei rhoi i hyn.   
 
I grynhoi, mae'r pedair elfen mandadol yn bynciau clir, adnabyddadwy sy'n gwneud 
cyfraniad unigryw i'r pedwar diben sy'n mynd y tu hwnt i gwmpas y chwe Maes 
Dysgu a Phrofiad. Nid yw hyn yn ymwneud â gwarantu addysgu na rhoi statws 
ychwanegol iddynt, ond bod angen i'r bil ymdrin â hwy er mwyn mynd i'r afael â 
materion penodol iawn ac unigryw. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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